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COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

ATA N.° 177/XIV
Teve lugar no dia nove de dezembro de dois mil e catorze, a reunião número
cento e setenta e sete da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita
na D. Carlos I, n.° 128 — 7.0 andar, em Lisboa, sob a presidência do Senhor Juiz
Conselheiro, Fernando Costa Soares.
Compareceram, ainda, à reunião os Senhores Drs. Jorge Miguéis, Mário
Miranda Duarte, Carla Luís, João Almeida, Domingos Soares Farinho e João
Azevedo.
A reunião teve início pelas 11 horas e foi secretariada por mim, Paulo Madeira,
Secretário da Comissão.
1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O Senhor Presidente da CNE registou a realização da reunião de trabalho que
ocorreu no passado dia 4 de dezembro, na sede da CNE, na qual foi analisada a
aplicação informática do PSD utilizada para a criação de listas de candidatos. A
Comissão regista o seu agradecimento pela disponibilidade manifestada pelo
PSD, bem como pela deslocação dos seus técnicos e dos representantes da
empresa que desenvolveu a mencionada aplicação.
2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
2.1 - Aprovação da ata da reunião n.° 176/XIV, de 2 de dezembro
A Comissão aprovou, com a abstenção da Senhora Dra. Carla Luís, a ata da
reunião n.° 176/XIV, de 2 de dezembro, cuja cópia consta em anexo à presente
ata.
2.2 - Folheto elaborado em parceria com o INR e organizações não
governamentais (FENACERCI, ACAPO, FPAS e HUMANITAS) para as
eleições nacionais
A Comissão analisou o Folheto em apreço, cuja cópia consta em anexo, tendo
deliberado que o mesmo será apreciado e ponderado de forma mais
aprofundada durante a próxima semana com vista a ser analisado novamente
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na próxima reunião do plenário da CNE. O documento em apreço deve ser
novamente remetido aos Membros da CNE que não puderam estar presentes na
reunião de hoje.
2.3 - Edição da Newsletter da CNE n.° 13 (Set-Out-Nov-Dez)
A Comissão aprovou a edição n.° 13 da Newsletter da CNE, cuja cópia consta
em anexo à presente ata, com a precisão de serem inseridas melhorias nas
legendas das fotografias relativas às comemorações dos 40 anos da CNE.
2.4 - Ofício da INCM relativo ao pagamento do mapa das eleições
autárquicas de 29 de setembro de 2014
A

Comissão tomou conhecimento do ofício da INCM relativo à fatura do mapa

dos resultados das eleições autárquicas de 29 de setembro de 2014 e à fatura da
despesa com a emissão do cartão de Membro da CNE da Senhora Dra. Carla
Luís, cuja cópia consta em anexo. Após análise do mesmo, a Comissão, por
unanimidade dos Membros presentes, deliberou que deve ser averiguado o
ponto de situação do pagamento da despesa de 4,49 euros. No que no que
respeita à despesa invocada relativa ao mapa dos resultados das eleições
autárquicas de 29 de setembro de 2014 deve ser enviado o despacho
tempestivamente exarado pelo Senhor Presidente e enviado à INCM.
2.5 - Despacho de arquivamento do DIAP de Lisboa
A

Comissão tomou conhecimento do despacho de arquivamento do DIAP de

Lisboa, cuja cópia consta em anexo, e deliberou que os serviços de apoio devem
preparar um esboço de uma exposição ao superior hierárquico do Ministério
Público, sublinhando-se que as fotografias dos candidatos se subsumem ao
conceito de propaganda eleitoral.
2.6 - Pedido de estágio no ISCTE-IUL
A Comissão

tomou conhecimento do pedido, cuja cópia consta em anexo, tendo

deliberado, por unanimidade dos Membros presentes, responder
favoravelmente ao pedido de estágio formulado, que visa o início do mesmo em
fevereiro de 2015.
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A Comissão apreciou, ainda, ao abrigo do disposto no n.° 3 do artigo 3.° do

Regimento da CNE os seguintes assuntos:
2.7 - Despacho de acusação do DIAP de Vagos
A Comissão tomou conhecimento do despacho em apreço, cuja cópia consta em
anexo à presente ata.
2.8 - Despacho de arquivamento do DIAP de Sintra
A Comissão tomou conhecimento do despacho em apreço, cuja cópia consta em

anexo à presente ata.
2.9 - Balanço da presença da CNE no Fórum da OCDE "Financiamento da
Democracia e risco de Captura Política"
A Senhora Dra. Carla Luís fez uma breve apresentação relativa à sua presença
no Fórum da OCDE "Financiamento da Democracia e risco de Captura Política"
realizado nos passados dias 3 e 4 de dezembro, bem como a relevância dos
temas tratados no quadro das atribuições da CNE.

E nada mais havendo a tratar, foi dada a reunião por encerrada pelas 11 horas e
50 minutos.
Para constar se lavrou a presente ata, que foi aprovada em minuta e vai ser
assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Secretário da Comissão.

O Presidente da Comissão

Fernando Costa Soares
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O Secretário da Comissão

Paulo Madeira
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